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هدیه به خوانندگان

شهید بزرگوار دکتر باهنر: »پیام انقالب ما، پیام عدالت، برادری و آزادی 
انسان های مستضعف جهان از زیر ظلم طاغوتیان و استکبار جهانی است.

در پرتو وحی

کسی که به خود خیانت می کند 
قابل دفاع نیست

»و از آنها که به خود خیانت کردند، دفاع مکن! زیرا خداوند، 
افراد خیانت پیشه گنهکار را دوست ندارد.«

النساء- 10۷
اخبار ادبی و هنری

پرویز شیخ طادی:
فیلم های جشنواره ای 

پازل ایران هراسی را تکمیل می کنند
کارگــردان فیلم هایی چــون »روزهای زندگی« 
و »شــکارچی شــنبه« معتقد اســت که فیلم های 
جشنواره ای سیاه نما، تکمیل کننده پازل ایران هراسی 

غرب هستند.
پرویز شــیخ طادی، در گفت وگو با کیهان تصریح 
کــرد: هر وقت با دوســتان، آشــنایان و اقوامی که در 
کشورهای اروپایی زندگی می کنند تماس می گیرم، از 
بازتاب منفی بســیاری از فیلم های ایرانی که به خارج 

کشــور می روند ســخن می گویند. آنها از این اظهار ناراحتــی می کنند که رفتار و 
برخورد همکاران یا همسایه هایشــان پس از دیدن ایــن فیلم ها با آنها تحقیرآمیز 
یا ترحم انگیز می شــود. وی افزود: آثاری که به عنوان نماینده ســینمای ایران در 
جشنواره ها و مراسم ســینمایی غربی حضور می یابند، وارد منظومه ایران شناسی 
غربی ها می شوند. متأســفانه اغلب این آثار، تکمیل کننده پازل ایران هراسی غرب 

هستند.
برنده ســیمرغ بهترین کارگردان سی امین جشــنواره فیلم فجر، ادامه داد: 
مجموعه فیلم های جشنواره ای سینمای ما در پروژه »اعتراف جامعه هدف« قرار 
دارنــد. در این پروژه، غربی ها کشــورهای هــدف را وادار می کنند که از طریق 
فیلم هایی که به جشــنواره های آنها ارســال می کنند، اعتراف کنند که مردمی 
بی اخالق، با سطح پایین فرهنگی و دارای جامعه ای فاقد امنیت هستند. این یک 

فرضیه نیست، بلکه یک نمودار است. 
وی تصریح کرد: این گونه تصویرسازی از ایران، در حوزه هایی چون سرمایه 
گذاری خارجی و توریسم نیز تأثیر منفی می گذارد. طبیعی است که همه مردم 
دنیــا ترجیح می دهند که به مناطق امن و با ســطح فرهنگی باال مســافرت یا 
ســرمایه گذاری کنند. باید به مخاطبی که در فیلم های خود ما تصویری تیره و 

تار از ایران را می بیند حق داد که انگیزه ای برای سفر به این کشور پیدا نکند. 
شــیخ طادی اظهار داشت: به مسئولین سینمایی پیشنهاد می دهم که یک 
گروه یا کمیته را برای اثرسنجی فیلم های جشنواره ای ما بر افکار عمومی مردم 
جهان تشکیل دهند. آنها از طریق این اثرسنجی می توانند به روشنی دریابند که 
فیلم هایی که به جشــنواره های خارجی ارسال می کنند، چه تصویری از ایران را 

در افکار عمومی مردم دنیا ایجاد می کنند.
برگزاری اولین گالری اندیشمندان 

علوم انسانی در تهران و قم
اولین »گالری اندیشــمندان علوم انسانی« شامل 40 نقاشی استاد علیرضا 
ذاکــری از متفکران برجســته عرصه علم و فرهنگ، شــنبه 9 آبــان در تاالر 
همایش های صدا و سیما و در روز 11 آبان به مدت 10 شب در مدرسه حضرت 

امام موسی کاظم)ع( قم گشایش می یابد.
به گزارش خبرنگار کیهان این نقاشی ها با مشارکت مجله »عصر اندیشه« و 
مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا روزهای شنبه و یکشنبه در تهران 
و همزمان با برگزاری ســومین کنگره بین المللی علوم انســانی اسالمی افتتاح 
می شــود. گفتنی اســت، نقاشی ها و پرتره های 40 شــخصیت اثرگذار از جمله 
حضرت امام خمینی)ره(، رهبــر معظم انقالب، عالمه طباطبایی، عالمه محمد 
تقی جعفری، استاد مطهری، آیت اهلل مصباح یزدی، پروفسور محمد سگنهاوزن 

و ... در گالری »اندیشمندان علوم انسانی« رونمایی می شود.
گالری یاد شــده، 11 آبان در قم و در روز اهدای دومین جایزه جهانی علوم 
انسانی اسالمی با حضور حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی برگزار می شود و تندیس 

زرین عصر اندیشه به استاد علیرضا ذاکری اهدا می شود.

از كدام امام سخن می گویید؟
امیر شریفی
چنــدی پیش یکی از به اصطالح فعالین سیاســی که خــود را متخصص 
سیاســت خارجی هم می داند، ضمن مصاحبه در یکی از شــبکه های مجازی و 
صحبت  درباره زندگی و افکارش، اشاره به کراوات زدن و دست دادن با نامحرم 
کرد و برای توجیه شــرعی این دو مورد، از شــهید دکتر بهشتی و امام موسی 
صدر هم مثال آورد که گویا این دو شــخصیت بزرگوار تاریخ  انقالب هم با زنان 
نامحرم دســت می داده اند!  اگرچه نادرستی مثال های فوق بر همه کسانی که 
با شــهید بهشتی یا امام موسی صدر آشــنایی داشته و یا سیره و زندگی ایشان 
را مطالعه کرده بودند، آشــکار بود اما به فاصله کمی، دختر شهید بهشتی که به 
گفته خودش، در طول اقامت در اروپا تقریبا در تمامی جلسات شهید بهشتی، به 
همراه مادر خود حضور داشته، ادعای یاد شده را تکذیب نمود و تاکید کرد افراد 
برای توجیه کارهای خود، شــهید بهشتی را سپر قرار ندهند. درباره امام موسی 
صدر هم بسیار نقل قول ها و شنیده ها داشتیم که چگونه مقید به رعایت احکام 
اسالمی و خصوصا حفظ حریم محرم و نامحرم بودند اما دو نمونه از رفتار ایشان 
در دو ســن مختلف )جوانی در ایران و میانسالی در خارج کشور( در باره دست 
ندادن با نامحرم، بیش از همه در شبکه های مجازی انتشار یافت که یکی به نقل 
از دکتر حســین کنعان در کتابی به نام »االمام موسی الصدر، قدر و دور« بود و 
ماجرای اســتنکاف امام موسی صدر جوان از دست دادن با یک دختر پیانیست 
در منزل نخســت وزیر وقت )هنگامی که پیغام پدر شان، آیت اهلل صدر را برای 
نخست وزیر برده بودند( و دوم  از قول سید عباس نورالدین، نویسنده اندیشمند 
و دانشــمند فاضل درباره دســت ندادن با دختری در یک کلیسای خارج کشور 
که به ســمت ایشان آمده و دســت دراز کرده بود و در هر دو مورد، امام موسی 
صدر با قرار دادن دســت برروی ســینه خود، اظهار ادب و  دوستی طرف مقابل 

را پاسخ داده بود.
امــا بعد از ادعای فــوق الذکر ،وقتی به ماه محرم و ایــام عزاداری حضرت 
اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( رسیدیم، از یک طرف مسئله مذاکرات حضرت 
با عمر بن ســعد مطرح شــد و عده ای خواستند برای توجیه اعمال خود به امام 
شــهید تمســک جویند که اهل علم و به خصوص رهبرمعظم انقالب با تکیه بر 
منابع و مآخذ معتبر پاســخ این عده را دادند که دیدار های حضرت امام حسین 
)علیه الســالم( با عمر ســعد نه برای مذاکره )آن گونه که در فرهنگ سیاسی 
امروزه به معنای بده و بســتان مطرح است( بوده بلکه صرفا برای انذار و هشدار 

انجام گرفته است. 
بازهم مدعیان در الک فرو رفتند که ناگهان فردی مســئله دست دادن امام 
حسین با عمر سعد را پیش کشید و دلیل آورد که براساس همین شیوه رفتاری، 

دست دادن وزیر امور خارجه با اوباما هم صحیح بوده است!
جل الخالق!! این چه قیاس و مقایسه ای است؟! 

اوال چگونه می توانید رفتار و سلوک، یک شخصیت عظیم تاریخ بشریت را-  
که خود، امام است و والیت دارد و می تواند در هر لحظه براساس رضای خداوند، 
آنچه را که صالح می داند، انجام دهد - با عمل به قول خودشان »یهویی« وزیری 
مقایســه کنید که در زمان حکومت نائب امام عصر، خود تحت والیت اوســت و 
شرعا و قانونا بایستی براساس حکم و رای و نظر ایشان، عمل نماید و نه به سلیقه 

و عالقه خویش!
دوم؛ همچنان که آمد، تقریبا تمامی منابع تاریخی، دینی و روایی، از جریان 
دیدار حضرت امام حســین )علیه الســالم( با عمر بن سعد به عنوان مالقاتی از 
ســر هشدار و اخطار امام به عمر ســخن گفته اند  اگرچه بنا بر همان روایات در 
دیدار فوق )که برخــی منابع، آن را 3 بار ذکر می کنند(، تنها حضرت ابوالفضل 
)علیه السالم( و حضرت علی اکبر )علیه السالم( و عمر بن قرظه  از سوی امام و 
حفص )فرزند عمر( و غالمی همراه عمر بن سعد حضور داشتند و بقیه از محل 
مالقات دور بودند. بنابرآنچه در بســیاری از منابع معتبر ذکر شده)مانند تاریخ 
طبری و ابن اثیر(، هیچ نقل قول مستقیمی از آن دیدار یا دیدارها باقی نمانده و 
در برخی منابع )مثل مقتل مقرم( نیز تنها روایتی از عمر بن قرظه آمده است که 
تایید همان هشدار و اخطار امام است. برخی از منابع تاریخی و روایی نیز براساس 
نامه ای که بعد از مالقات، عمر بن سعد به ابن زیاد می نویسد، درباره محتوای آن 
قضاوت کرده اند. در حالی که در آن نامه عمر ســعد به ابن زیاد می نویسد یکی 

از پیشنهادات امام، این بوده که نزد یزید بروند و دست در دست او بگذارند!!
 از مهم ترین منابعی که می تواند شــاهدی بر محتوای مالقات یا دیدارهای 
فوق باشــد، روایت »عقبه ابن ســمعان« اســت که تاریخ طبری و تقریبا اغلب 
منابع تاریخی نقل کرده اند. »عقبه ابن ســمعان« به قول خودش در تمام مسیر 
از مدینه به مکه و از مکه به عراق، همراه امام  بوده و تمام ســخنان ایشــان را 
شــنیده است. خودش می گوید : »من از مدینه تا به مکه و از مکه تا عراق تا آن 
گاه که حسین)ع( شهید شد همه جا با او بودم و تمام سخنان او را در تمام این 
راه شــنیدم و هیچ گاه چنین ســخني نفرمود که من حاضرم دست خود را در 

دست یزید بگذارم ...«
سوم ؛ در هیچ  یک از روایات یاد  شده از جمله کتاب »االرشاد« شیخ مفید 

از چگونگی برخورد امام با عمر سعد سخنی نیامده است.
چهارم ؛ فرد مدعی اخیرالذکر، ادعا کرده است در کتاب »ارشاد« شیخ مفید 
آمده که حضرت امام حســین )علیه الســالم( با عمر بن سعد در طی مالقات یا 
دیدارهای یاد شــده، دست داده اســت در حالی که در توضیح این ادعا به یکی 
از وب ســایت های دولتی توضیح می دهد: »در کتاب ارشــاد شیخ مفید یکي از 
کتب معتبر روایي تاریخي نقل شــده است که امام حسین)ع( با عمر سعد سه 
مالقات داشــته است. یکي به درخواست عمر سعد و دو دیدار به درخواست امام 

حسین)ع(.« 
پس از این نقل مطلب از کتاب »ارشاد«، از قول خود و بنا بر برداشت خویش 
از آن مالقات ادامه می دهد: »ایشــان که اسطوره ادب و احترام و کرامت است، 
قطعا وقتي با کسي مالقات مي کند، عقب عقب نمي رود و به او پشت نمي کند، 

بلکه مثل آقا با فردي که دیدار کرده دست مي دهد.«
یعنی خود و نیز نقل قول دســت دادن امام با عمر ســعد را از کتاب شیخ 
مفید نمی آورد بلکه به عنوان برداشت شخصی خویش نقل می کند!! پس چگونه 
می توان براســاس برداشت شخصی خود، چنین روایت نادرستی را از یک طرف 
به امام معصوم و از طرف دیگر به عالم جلیل القدری همچون شیخ مفید نسبت 

داد؟!!
پنجم ؛ دست دادن در زمان های گذشته و البته در فرهنگ اسالمی، ضمن 
اینکه همچون امروز و به این صورت کنونی متداول نبوده، تحت عنوان مصافحه 
)به معنای رساندن دو کف دست به یکدیگر از سمت انگشتان شصت( برای ابراز 
دوســتی و مودت و یا عهد و پیمان انجام می شــده و خصوصا در صدر اسالم به 
معنای »بیعت« هم به کار گرفته می شده است. اما نه تنها در اسالم بلکه اگر به 
تاریخ دســت دادن از زمان رومیان هم نگاه بیندازیم )که تصاویر آن بر سکه ها و 
نقش های بر جای مانده باقی اســت( هیچ گاه مابین دشمنان و آن هم در میانه 
جنگ و نبرد، عمل دست دادن صورت نمی گرفته است. نگاهی به تمام تصاویر و 
نقش های  باستانی منابع تاریخی آن روزگار  نشان می دهد که چنین عملی در 

بین هیچ  یک از اقوام بشری رواج نداشته.
ششم، اگربر فرض محال هم در آن زمان چنین موضوعی یعنی دست دادن 
مابین دشمنان مثال در هنگام مذاکره یا متارکه جنگ وجود داشت، در شرایطی 
که ابن زیاد شــرط ترک جنگ با حضرت امام حسین )علیه السالم( را بیعت با 
ایشان قرار داده بود، هرگونه دست در دست عمر سعد گذاردن، در واقع به معنای 
»بیعت با یزید« تلقی می گردید و عمر ســعد می توانست آن را بهانه بیعت امام 

با یزید قرار دهد. 
هفتم؛ فرد مدعی دســت دادن حضرت امام حســین )علیه السالم( با عمر 
ســعد، گویا در پاسخ حجت االســالم پناهیان، این تحریف تاریخی را انجام داده 
اســت!  ولی آقای پناهیان در سخنرانی شب تاســوعا در بیت رهبری ،از دست 
ندادن حضرت ابوالفضل العباس )علیه السالم ( با شمر سخن گفت و حاال آن فرد، 
در جوابش از دست دادن امام شهید با عمر سعد می گوید! یعنی  مثال موضوعی 

از مغرب گفته می شود اما جواب آن فرد از مشرق است!!
 و باالخره هشتم ؛ این مدعیان پیروی از سلوک حضرت سید الشهداء )علیه 
السالم( که به محض کنار گذاشته شدن از یک پست کوچک، عالم و آدم را منکر 
شــده و حتی خود را هم تکذیب می کنند، چگونه از امامی سخن می گویند که 
علی رغم وجود تمامی  دالئل و بهانه های ریز و  درشت برای آسوده زیستن، همه 

هستی و  دار و  ندار خود را به میدان شهادت در راه خدا آورد ؟
این حضرات حتی امام حسین شان هم با حضرت امام حسین )علیه السالم( 

متفاوت است!!

نگاه

روز گذشــته ســفرای جدید کشــورهای هند، 
ازبکستان، سودان ،مالی، ژاپن، اسپانیا، هلند و دانمارک 
در دیدارهای جداگانه ای استوارنامه های خود را تقدیم 

رئیس جمهور کشورمان کردند.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االسالم حســن روحانی روز گذشته در هنگام دریافت 
استوارنامه »سائوراب کومار« سفیر جدید هندوستان، با بیان 
اینکه هندوستان به عنوان کشور بزرگ آسیایی، دوست مهمی 
برای جمهوری اسالمی ایران تلقی می  شود و روابط دو کشور 
کهن و تاریخی اســت، گفت: همسایگی ما در منطقه و اتصال 
جغرافیایی در اقیانوس و مســایل اســتراتژیک منطقه باعث 
می شود تا ایران و هند روابط عمیقتری با یکدیگر داشته باشند.

وی با بیان اینکه تهران و دهلی نو می توانند در زمینه های 

مختلف از جمله توسعه بنادر و راه آهن، ایجاد صنایع مختلف، 
انرژی و ســایر بخش های اقتصادی و تجــاری همکاری های 
گسترده ای با یکدیگر داشــته باشند، اظهار داشت: امیدواریم 
در شرایط فعلی بتوانیم با تالش و همکاری بیشتر، زمینه های 
مناســبی را  برای توسعه و پیشــرفت روابط دو کشور ایجاد 

کنیم.
»ســائوراب کومار« سفیر جدید هندوســتان نیز در این 
دیدار ضمن تقدیم اســتوارنامه خود بــه رئیس  جمهوری با 
بیان اینکه »دوســتی و پیوندهای تاریخی ایران و هندوستان 
می تواند پایه ای برای توسعه روابط دو کشور باشد«، گفت: هند 
آمادگی دارد تا در تمامی زمینه ها از جمله مســایل سیاسی، 
اقتصادی، موضوعات اســتراتژیک مقابله با تروریســم با ایران 

رایزنی و مشارکت کند.

حجت االســالم حســن روحانی در دیدار »هیرویاســو 
کوبایاشی«، سفیر جدید ژاپن به مذاکرات خود با نخست وزیر 
ژاپن در حاشــیه نشســت مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
اشاره کرد و گفت: اراده سیاسی در دو کشور برای گسترش و 

تعمیق روابط دوجانبه، مشهود است.
حجت االســالم حسن روحانی هنگام دریافت استوارنامه 
»ادواردو لوپز بوســکتس« سفیر جدید اســپانیا در تهران، 
گفت: طبق برنامه ریزی ها، تحریم های ظالمانه علیه جمهوری 
اســالمی ایران تا پایان 2015 رفع خواهند شد و هم اکنون 
بسیاری از شــرکت های اروپایی و آســیایی سرگرم تقویت 
حضور خود و مشارکت در طرح های  اقتصادی ایران هستند 
و فعاالن اقتصادی اســپانیا نیز باید تالش کنند از رقبا عقب 

نمانند.

8 سفیر جدید استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهور كردند 

والیتی:

استمرار حمایت رهبری از برجام، مشروط به رعایت تذکرات ایشان است
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت:  مسئوالن و مجریان درباره اجرای 

برجام به تذکرات رهبر انقالب توجه ویژه کنند.
به گزارش تسنیم، علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام صبح دیروز در 
حاشــیه دیدار با مشاور ســابق رئیس جمهور روسیه در امور 
امنیتی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جزئیات دیدار خود با 
وی، اظهار داشت: در گفت وگو با یکدیگر این توافق را داشتیم 
که موضوع مبارزه با مواد مخدر یک موضوع مجرد نیست بلکه 
با تروریسم اتصال ارگانیک دارد و بخش عمده هزینه های مالی 

تروریست ها از طریق مواد مخدر تامین می شود.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص ادامه 
داد: معتقدم که مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریســم نیز 
محسوب می شــود و به چنین مبارزه ای نمی توان مجرد نگاه 
کرد. وی ادامه داد: مشکل دیگری که با آن اتفاق نظر داشتیم 
ایــن بود که حضور آمریکا در منطقه بــه بهانه مبارزه با مواد 
مخدر در افغانســتان ارتباط دارد و از زمانی که در این کشور 
حضور دارنــد مواد مخدر در آنجا به شــدت رونق پیدا کرده 
است و به عبارت دیگری حضور آمریکایی ها در افغانستان باعث 

تشدید تولید مواد مخدر شده است.
والیتــی در بخش دیگری از ســخنانش در خصوص نامه 
مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در خصوص تایید مشروط 
برجام، گفت: مســئله هسته ای و توافق برجام برای جمهوری 
اسالمی یک مسئله مهم و بسیار حیاتی و استراتژیک محسوب 

می شود. 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تصریح 
کرد: مقام معظم رهبری در هر جا که احســاس کنند که باید 
حضور پیدا کنند و راهنمایی های الزم و راهبردی را به مجریان 

عرضه کنند ایــن کار را خواهند کرد و آنچه که در نامه اخیر 
معظم له شاهد آن بودیم، ایشــان برخی کاستی ها که ممکن 
اســت در مرحله اجرا پیش بیاید و یا بعضی نقایصی که وجود 

داشت با تذکرات رهبری به آن توجه شد.
وی افزود: امیدواریم که در آینده اجرای این توافق بدون 
هرگونه کاســتی انجام شود و اســتمرار توافق و حمایت مقام 
معظم رهبری کــه عنصر اصلی در خصــوص موضوع برجام 
محسوب می شود منوط به آنچه که ایشان تذکر دادند توسط 

مسئوالن و مجریان امر اجرا شود.
والیتی در بخش دیگری از ســخنان خــود در خصوص 
اظهــارات وزیر خارجه ســعودی گفت: وی فــردی تازه کار و 
بی تجربه است و به خود اجازه می دهد به هر کاری که به آنها 

ربطی ندارد دخالت کنند.

وی تصریح کرد: عربستان کوچکتر از آن است که توطئه ها 
را بخواهد مســتقیما اجرا کند اما آنهــا به نمایندگی از طرف 
کشــورهای غربی از جملــه آمریکا در حال پیشــبرد اهداف 
غربی ها و حمایــت از تروریســت ها و همچنین فعالیت های 

تروریستی در کشورهای منطقه عرب و مسلمان می پردازند.
والیتی افزود: همانطور که شاهد هستیم سعودی ها بدون 
هیچ گونه مجوز شــرعی و حتی قانونی بــه خاک یمن تجاوز 
کردند و باعث کشــته و زخمی شدن مردم این کشور شدند و 
در مقابل نیز آمریکایی ها با ســکوت خود از این اقدام حمایت 
می کنند. وی ادامه داد: حضور کشــورهایی مانند عربســتان 
سعودی علی رغم خواســت حکومت قانونی یمن است و آنها 
هیچ گونه مجوزی ندارند، اصوال اقدامات تروریستی بدون مجوز 

و بامجوز محکوم است.

در نهمین دوره مســابقه جهانی برنامه نویســی 
موفق  دانشگاه صنعتی شریف  دانشجویان  ۲۴ساعته، 
شدند از میان دو هزار تیم شرکت کننده، رتبه نخست 

را از آن خود کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، مسابقه  
جهانی برنامه نویسی 24 ساعته  )IEEEXtreme( را هرساله 
انجمن IEEE به صورت آنالین برگزار می کند و دانشــجویان 
رشته های مهندســی برق و کامپیوتر در مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری که عضو این انجمن باشند می توانند 

در آن شرکت کنند.
در این دوره دو هزار تیم از سراســر دنیا حضور داشــتند 
که از این تعداد 21 تیم ایرانی از دانشگاه های صنعتی شریف، 
تهران، امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علم و صنعت، الزهرا )س( و 

آزاد یزد شرکت کرده بودند.
هشت تیم متشکل از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 
در این مســابقات حضور داشــتند که 4 تیم از این دانشگاه با 
کســب رتبه های زیر100 توانســتند در این مسابقات معتبر 

افتخار آفرین باشند. 
 در این مســابقه تیم متشــکل از مجید فرهادی، سعید 
ایلچی قزآن و محمد اســتاد محمدی از دانشجویان دانشگاه 
صنعتی شریف توانستند رتبه نخست دنیا را از آن خود کنند.

تیم هایی از کشــورهای کشــورهای سوئیس)دانشــگاه 
EPFL( و رومانی)پلی تکنیک بخارست( به ترتیب رتبه دوم و 

سوم را به خود اختصاص دادند.

دانشگاه شریف 
مقام نخست مسابقات جهانی
برنامه نویسی ۲۴ ساعته را 

کسب کرد

پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس روز 
دوشنبه همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت 
امام ســجاد)ع( در دانشگاه مالک اشتر وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشییع و به 

خاک سپرده شد.
به گزارش ایرنا، در آیین تشــییع و تدفین پیکر 
مطهر این دو شهید، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، برخی فرماندهان دوران دفاع مقدس، روحانیون 
و رزمندگان و کارکنان وزارت دفاع و جمعی از مردم 

تهران بویژه منطقه لویزان حضور داشتند.

حاضران در این آیین، با سر دادن شعارهای »لبیک 
یا حســین)ع(« و »لبیک یــا خامنه ای«، بار دیگر با 
آرمان های مقدس شــهدا، امــام راحل و رهبر معظم 

انقالب تجدید بیعت کردند.
حجت االسالم والمســلمین کاظم صدیقی امام 
جمعه موقت تهران نیز در این مراســم به سخنرانی 

پرداخت.
این دو شهید سرافراز 20 ساله، در عملیات کربالی 
5 منطقه شلمچه و عملیات والفجر 8 در منطقه فاو به 

درجه رفیع شهادت نائل شده اند.

خاكسپاری پیکر 2 شهید گمنام در دانشگاه مالک اشتر 

وزیر امــور خارجه کشــورمان با بیــان اینکه 
اراک قطعی شده،  راکتور  پیش نویس سند رســمی 
تاکید کرد که این سند در آینده نزدیک امضا خواهد 

شد.
محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در 
خصوص مراحل تهیه و تدوین سند رسمی راکتور اراک 
با بیان اینکه این سند در سه مرحله تهیه می شود، گفت: 
در مرحله اول بیانیه و یادداشــت اعالم نیت بین صالحی 
و وزیر انرژی آمریکا و همتای چینی انجام شد و همزمان 
با روز تصویب توسط کاخ سفید، روی سایت آمریکا قرار 

گرفت.
ظریف در خصوص مرحله دوم سند رسمی راکتور اراک 
اظهار داشــت: مرحله دوم سند رســمی یا در سطح وزرا یا 
سطح مناســب دیگری بین ایران و همه اعضای گروه 5+1 
امضا خواهد شد. پیش نویس آن قطعی شده و منتظر نهایی 

شدن و امضا هستیم.
وی در خصــوص مرحله نهایی این ســند توضیح داد: 
مرحله نهایی در واقع در خصوص اســناد و جزییات هر یک 
از پروژه های مربوط به راکتور اراک اســت. بازطراحی راکتور 
اراک احتمــاال تک پــژوه ای نخواهد بود، بلکــه طی پروژه 

متعــددی صورت می گیرد. طبق توافقــی که صورت گرفته 
اســت ایران مدیر تمام پروژه ها خواهــد بود و به نوعی همه 

با ما کار می کنند.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: در خصوص اسناد و جزییات 
پروژه های حسب مورد و در زمان الزم اقدامات انجام خواهد 
شــد. اما در مرحله کنونی آنچه باید قبل از اجرا انجام شود، 
آماده کردن سند رسمی است که کارهای آن صورت گرفته 

و در آینده نزدیک امضای آن انجام می شود.
ظریف در پاسخ به این سؤال که تغییرات در راکتور اراک 
منوط به بسته شــدن پرونده PMD در آژانس بین المللی 
اتمی اســت؟ نیز گفت: جزییــات بازطراحی در راکتور اراک 
براســاس ابالغیه مقام معظم رهبری، تصمیم شورای عالی 
امنیت و مجلس گرفته انجام خواهد شد، برنامه ریزی در این 
زمینــه صورت گرفته تا در چارچــوب زمانی که پیش بینی 

کرده بودیم به یاری خدا پیش برود.
وی عنوان کرد: در ماه دسامبر )15 دسامبر( زمانی برای 
بسته شدن پرونده پیش بینی شده است. انتظار می رود تا آن 
زمان همه کارها تمام شود که آن روز به اصطالح روز اجرای 

برجام خواهد بود.  
وزیر امور خارجه همچنین درباره کاهش ذخایر اورانیوم 

ظریف:

پیش نویس سند رسمی راكتور اراک قطعی شده و در آینده نزدیک امضا می شود

 رئیس جمهور کشورمان در دیدار خانم »سوزانا ترستال« 
ســفیر جدید هلند در کشورمان روابط ایران و هلند را دیرپا و 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: هلند دارای جایگاه مناسبی از لحاظ 
صنعتی، تجاری و انرژی بوده و همچنین مرکز بزرگ حقوقی 
جهان بشمار می رود و امیدواریم در شرایط فعلی شاهد تحرک 

و تحولی مثبت در روابط تهران - آمستردام باشیم.
خانم سوزانا ترستال سفیر جدید هلند نیز در این دیدار با 
تقدیم استوارنامه خود به رئیس  جمهوری کشورمان و تبریک 
موفقیت ایران در برجام، دســتیابی به ایــن توافق را موجب 
حرکت شــتابان و روبه جلو در روابط دیرپــای ایران و هلند 
دانست و گفت: روابط دو کشور بسیار فراتر از مناسبات تجاری 
و اقتصادی اســت و ما به دنبال توسعه مناسبات همه جانبه 
بویژه در بخش های فرهنگی، علمی و محیط زیســت با ایران 

هستیم.
حجت االسالم حسن روحانی در دیدار »دنی عدنان« سفیر 
جدید دانمارک در تهران، بــا بیان اینکه همواره روابط خوب 
و تاریخی میان ایران و دانمارک وجود داشــته اســت، گفت: 
امیدواریم در آینده زمینه های الزم برای توســعه و گسترش 
روابــط همه جانبه بویــژه در بخش های اقتصــادی، تجاری، 
فرهنگی و ارتباط مردم دو کشــور بــا یکدیگر بیش از پیش 
فراهم شود. »دنی عدنان« ســفیر جدید دانمارک نیز در این 
دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان، 
روابــط ایــران و دانمــارک را دیرینه، توصیف کــرد و گفت: 
مســئوالن دانمارک مصمم هستند روابط تهران و کپنهاگ را 

در همه عرصه ها تقویت کنند.
همچنیــن رئیــس جمهــور کشــورمان در دیدارهای 
جداگانه ای اســتوارنامه های سفرای سودان، مالی و ازبکستان 

را دریافت کردند.

نیــز گفت: برای تبادل ذخایر اورانیــوم تمام هماهنگی الزم 
انجــام خواهد شــد. این کار دقیقا بر همان شــکلی صورت 
می گیرد که مقام معظم رهبری تعیین و قبال در شورای عالی 

امنیت و کمیته هسته ای توافق شده است.
به گزارش خانه ملت، ظریف در خصوص روند راســتی 
آزمایی آژانس از ایران گفت: راستی آزمایی موارد کمی است 
نه کیفی. آنها تعداد و وزن مواد را مورد بررسی قرار خواهند 
داد. قبال هم در چندین بند نحوه کار احصا شده است. کاری 
که از ســوی آنها انجام می گیرد هم در طول و هم در پایان 
کار خواهد بود، بنابراین مانعی برای راستی آزمایی و حضور 

آژانس در طول تغییرات وجود ندارد.

ایرانی  حرم  مدافع   6
دیگــر در راه مبــارزه با 
تروریست های تکفیری به 

خیل شهدا پیوستند.
به گزارش فارس، شهیدان 
محمد ظهیری و جبار عراقی 
از خوزستان، ابوذر امجدیان از 
کرمانشــاه، حمید رضا دایی 
تقی از اصفهان، پویا ایزدی از 
اصفهان و محمد رضا  لنجان 
عســگری فرد از خرمشهر 6 
مجاهدی بودند که در روزهای 
گذشــته در دفــاع از حــرم 
حضرت زینــب)س( و مبارزه 
با تروریســت های تکفیری به 

شهادت رسیدند.
وداع خانواده های شهیدان 
با  »کریمی«  و  »باقــری« 

پیکر فرزندانشان 
مراسم وداع با پیکرهای شــهیدان عبداهلل باقری و امین 
کریمی از شــهدای مدافع حرم دیروز در محل معراج  شهدای 
تهران و با حضور خانواده های دو شهید، جمع کثیری از مردم 

کارکنان سپاه حفاظت  نیز  و 
انصارالمهدی برگزار شد. 

به گزارش تســنیم، قرار 
اســت مراسم تشــییع پیکر 
شهیدان عبداهلل باقری و امین 
امروز ساعت 9 صبح  کریمی 
از مقابل ســپاه انصارالمهدی 
در میدان پاستور برگزار شود.

فردا هم مراســم تشییع 
دیگری از مقابــل منزل این 
دو شــهید برگزار می شود  و 
پیکر شــهید  باقری در گلزار 
شهدای بهشت زهرای تهران و 
پیکر شهید کریمی با تصمیم 
خانواده این شــهید در محل 
صحن امامزاده صالح به خاک 

سپرده خواهد شد.
باقری و  شهیدان عبداهلل 
اعضای سپاه  از  امین کریمی 
حفاظت انصارالمهدی در آســتانه تاسوعا و عاشورای حسینی 
در درگیری با گروه های تروریستی داعش در شهر حلب سوریه 

به شهادت رسیدند.

6 مجاهد ایرانی دیگر 
به شهدای مدافع حرم پیوستند


